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Het mobiliteitsnetwerk SAM 
vierde op 17 maart haar eer-
ste lustrum, Op  een prachti-
ge vergaderlocatie van Fon-
tys Hogescholen en onder 
grote belangstelling. Maar 
liefst 28 van de 34 vertegen-
woordigers waren aanwezig 
op de workshop „Werkgeluk‟ 
die door SAM lid Margolin 
werd aangeboden. Heel be-
wust was gekozen voor een 
ingetogen viering middels 
een verdiepingsslag aan de 
hand van deze workshop. 

Als netwerkers zijn we bin-
nen het SAM bezig met het 
matchen van kandidaten op 
(tijdelijke) vacatures. Dit is in 
het belang van zowel organi-
saties als ook van collega‟s 
die een nieuwe kans zoeken. 
Maar wat doen we eigenlijk 
aan ons eigen „werkgeluk‟? 

Aan de hand van deze verkor-
te workshop hebben wij in-
zichtelijk gemaakt wat we zelf 
kunnen doen om ons eigen 
werkgeluk te vergroten. Want 
je kunt zelf wel degelijk een 
positieve impuls geven aan je 
eigen geluk. Middels voor-
beelden die we met elkaar 
deelden aan de hand van 
cases en een reflectiemoment 
kwamen er levendige discus-
sies en interacties tot stand. 
Iets wat sowieso voor ons 
netwerk erg kenmerkend is. 

In de pauze was het moment 
aangebroken om de feesttaart 
te laten binnenkomen. 
“eindelijk mag ik dé taart aan-
snijden” aldus een blije voor-
zitter die in 2011 met het mo-
biliteitsnetwerk een verdie-
pingsslag wil maken. SAM is 
erg goed op weg en er liggen 

grote uitdagingen. Hoe kun-
nen we nog beter onze suc-
cessen uitdragen? Hoe kun-
nen we meer matches weten 
te bewerkstelligen? Hoe krij-
gen we voor elkaar beter zicht 
op de tijdelijke klussen die 
overal op de schappen liggen 
en waaraan we loopbaan- en 
mobiliteitskandidaten kunnen 
koppelen? En dan natuurlijk 
de aankomende week van de 
mobiliteit in Brabant: Brabant 
Beweegt SAMen. 

Reden te meer om alle SAM 
participanten te danken voor 
hun inzet om er samen in de 
regio de schouders onder te 
zetten en het netwerk stevig 
op de landkaart te zetten! 

De participanten zijn het over 
één ding eens: SAMenwerken 
werkt! Daar werd unaniem op 
geklonken. 
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Het mobiliteitsnetwerk SAM blijft groeien. In de afgelopen 4 maanden hebben 6 nieuwe 

organisaties zich bij het netwerk aangesloten: 

IND (Immigratie & Naturalisatie Dienst van het Ministerie van BZK) 

AI Regio Zuid (Arbeidsinspectie Zuid, van het Ministerie van SZW) 

KvK (Kamer van Koophandel Brabant) 

nVWA (nieuwe Voedsel & Waren Autoriteit van het Ministerie van EL&I) 

DLG Regio Zuid (Dienst Landelijk Gebied Regio Zuid van het Ministerie van EL&I) 

Randstad HR Solutions 

In totaliteit vertegenwoordigen de SAM participanten ongeveer 55.000 fte. Daarmee is 

het mobiliteitsnetwerk qua grootte een substantiële samenwerkingsorganisatie gewor-

den. Binnen de samenwerkende leden worden steeds meer (tijdelijke) vacatures en 

loopbaan- en mobiliteitskandidaten uitgewisseld. SAM levert met haar activiteiten een 

stimulerende bijdrage aan een vitale regionale arbeidsmarkt. 

SAM 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
Nieuwe SAM leden 

Esther van Deelen van Fontys Hogescho-
len is een actief SAM lid. Een paar maan-
den terug zette zij via het dit mobiliteitsnet-
werk de tijdelijke vacature Functioneel Be-
heerder binnen haar organisatie uit via de 
vacaturemail van SAM. Al gauw mocht 
Fontys enkele reacties van andere netwer-
krelaties ontvangen. Daarbij zat ook een 
kandidate met een profiel dat niet geheel 
matchte op de vacature maar dat wel bij-
zonder interessant klonk. Daarop heeft Es-
ther contact opgenomen met de coördina-
tor van het SAM netwerk en hem de vraag 
voorgelegd of ze de kandidate ook mocht 
benaderen voor een andere functie. De 
kandidate werd benaderd en gaf meteen 
toestemming. Daarop kon een prachtige 
match bewerkstelligd worden. Een conten-
te Esther van Deelen: “ongelooflijk hoe 
snel je reacties krijgt via zo‟n netwerk. We 
kregen meteen een aantal kandidaten die 
in beginsel al erg goed pasten op de vaca-
ture. Dat is dus de positieve invloed van de 
controle door de loopbaanadviseur aan de 
zijde van de netwerkrelatie. En dan krijg je 
ook nog eens fijne kandidaten die je kunt 
inzetten voor andere vacatures. Wij waren 
erg tevreden want zo snel hadden we nog 
bijna nooit zaken kunnen doen.” 

Netwerken werkt: Fontys boekte een succesvolle match 

Oproep aan alle SAM participanten: “haal 
je voordeel uit het SAM netwerk en deel 
(tijdelijke) vacatures en kandidaten binnen dit 
netwerk, want je ziet het: Netwerken werkt!” 

Aangeboden SAM toppers: kijk op website 
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Voor meer informatie over het mobili-

teitsnetwerk SAM, kijk op onze websi-

te. Onze Flyer kun je daar downloa-

den. 

Voor meer informatie over dit SAM 

Bulletin, neem contact op met de re-

dactie (sam@yourswitch.mobi). Je 

krijgt dan tevens automatisch de vol-

gende keren het SAM bulletin toege-

stuurd. 

Ook op Linkedin is een netwerkgroep 

SAM opgericht. Als je wilt linken, je 

bent van harte uitgenodigd. Het is 

onze bedoeling dat we via deze links 

sneller informatie over vacatures en 

kandidaten kunnen uitwisselen. Doe 

gerust mee!  

SAM nu ook als netwerkgroep op: 

website SAM  

www.samzon.mobi 
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Kijk op Linkedin  

en word ook  

lid van de groep 

„Vriend van SAM” 
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Los onderstaande „rebus‟ op! 

            

Kijk voor de oplossing op pagina 14 

Tijdens de SAM bijeenkomst op 

14 februari is het eerste certifi-

caat “Ambassadeur van SAM”  

uitgereikt aan Janine van den 

Ouweland. 

Janine is jarenlang actief en 

positief kritisch lid van het mobi-

liteitsnetwerk geweest vanuit 

haar functie van teamleider 

loopbaancentrum Fontys Hoge-

scholen. Janine draagt mobili-

teit hoog in haar vaandel en wil 

graag als ambassadeur de 

doelstellingen van het SAM net-

Ambassadeur van SAM: Janine van den Ouweland 

werk uitdragen. Janine, dank voor je 

inzet en heel veel succes met je nieu-

we functie.  

mailto:sam@yourswitch.mobi?subject=graag%20wil%20ik%20meer%20informatie%20over%20het%20SAM%20Bulletin
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=2335792&trk=anet_ug_grppro
http://www.samzon.mobi
http://www.samzon.mobi
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3697072&trk=anet_ug_grppro
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De verbinding (brug) tussen opleiding & praktijk 

SAM 

Kai Elissen (21 jr, 3
de

 

jaars student P&A aan 

Avans Hogeschool) loopt 

stage bij de gemeente 

Oss en is in december de 

1000
ste

 lezer van het SAM 

Bulletin geworden. Zijn 

prijs is eeuwige roem 

door een artikel in dit 

bulletin. 

Waarom een studie bij 

Avans? “Avans Hogescho-

len was voor mij een hele 

bewuste keuze, omdat de 

opleiding Commerciële Eco-

nomie erg goed stond aan-

geschreven. Jammer dat ik 

in dat eerste jaar moest con-

stateren dat ik in deze rich-

ting helemaal niet op mijn 

plek zat.” 

Je herkende je als mens 

niet in de opleiding? 

“Inderdaad, die opleiding 

paste niet bij mij. Ik had in 

de vooropleiding een breed 

pakket en was altijd in de 

commerciële kant van zaken 

geïnteresseerd. Ik wilde we-

ten hoe een organisatie eruit 

zag, was geïnteresseerd in 

interne aspecten van be-

drijfsvoering. Ik heb daarom 

besloten het eerste jaar af te 

maken en over te stappen 

naar de opleiding P&A. En al 

na 1 maand wist ik dat dit 

een goede keus was.” 

Hoe ziet je opleiding eruit? 

“De eerste 2 jaren krijg je 

veel theorie, zo‟n 80% heb 

je dan gedoceerd gekregen. 

In het 3de jaar ga je stage 

lopen, we noemen dat mee-

werkstage. Die is erop ge-

richt om veel facetten van de 

organisatie te leren kennen. 

In het 4de jaar heb de afstu-

deerstage in de vorm van 

een project.” 

Hoe ben je bij de gemeen-

te Oss terecht gekomen? 

Tijdens een workshopdag 

over solliciteren kregen we 

naas t  l ez ingen over 

„dresscode tijdens sollic-

itatiegesprekken‟ en „lessen 

in netwerken‟ ook de kans 

om te oefenen met speedda-

ten met „echte‟ organisaties. 

Ik heb tijdens deze oefening 

erg leuke contacten weten te 

doen, als ik zelf mag mee 

ontwikkelen, dan word ik 

nóg meer getriggerd.” Overi-

gens is het mijn bewuste 

keuze om de afstudeerstage 

binnen de profit sector te 

gaan doen!” 

Denk je dan dat het daar 

anders zal zijn dan binnen 

de profit? “Ik weet het niet. 

Als ik kijk naar de aanpak 

binnen deze gemeente dan 

kan echt zeggen dat de or-

ganisatie zich verplaatst in 

haar stakeholders. Wat zijn 

de behoefte van onze klan-

ten en hoe kunnen we daar-

aan met ons beleid, onze 

regels het beste op inspe-

len? Ik vind dat Oss het 

waar maakt! 

Sluit de theorie van je op-

leiding aan op de praktijk? 

“Als ik kijk naar hoe de rol 

van P&O vanuit de theorie 

wordt gepresenteerd, dan 

zie ik dit in de praktijk ook zo 

uitkomen. Heel duidelijk zie 

ik hoe het integrale manage-

ment in de praktijk wordt 

ingevuld. Als ik kijk naar de 

praktijkinvulling op het ge-

bied van loopbaan en mobili-

teit, dan constateer ik wel 

een divergentie. In de prak-

tijk zie ik dat er een veel 

groter appel wordt gedaan 

aan de eigen verantwoorde-

lijkheid van de medewerker. 

De rol van een adviseur is 

veel meer die van onder-

steuner of richtinggever. 

Maar je moet als werknemer 

zelf in beweging komen en 

de wil daartoe te hebben. Ik 

denk ook dat dit goed is en 

past binnen de huidige ont-

w i k k e l i n g e n  r o n d o m 

„personal branding‟.” 

Je stage is dus erg prak-

tijkgericht! “Inderdaad, ik 

heb eerst de organisatie 

vervolg volgende pagina ► 

Kai Elissen: “met netwerken leg je noodzakelijke verbindingen” 

leggen met de gemeente 

Oss. Omdat ik deze mee-

werkstage juist bij een non-

profit organisatie wilde lo-

pen, heb ik mijn beste been-

tje voorgezet om de stage-

plek bij Oss te bemachtigen, 

hetgeen me ook is gelukt.” 

Het was je bewuste keuze! 

“Inderdaad, de gemeente 

Oss had een hele professio-

nele omschrijving van de 

stageopdracht, duidelijk van 

opzet, innovatief van aard 

en met ruime mate van crea-

tieve inbreng. Dat paste bij 

mij omdat ik voor een groot 

deel de stage zelf mocht 

vormgeven, wel binnen die 

kaders. Omdat de Gemeen-

te Oss als organisatie enorm 

in beweging is, zag ik het als 

dé kans om ruime praktijker-

varing op te doen en een 

brug te bouwen tussen de 

theorie en praktijk. Boven-

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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leren kennen, ik heb er een 

quickscan van gemaakt. 

Daarna kreeg ik meteen mijn 

eigen taken. Ik heb zelfs mee-

gedaan met werving- en se-

lectiegesprekken. Ik ben in de 

afronding bezig om een ad-

vies te schrijven voor het mo-

biliteitscentrum van Oss. In 

het bijzonder hoe dit centrum 

het beste een klussenbank 

kan gaan opzetten. Dus hoe 

kun je een klussenbank als 

organisatie inzetten binnen je 

mobiliteitsdoelstellingen, en 

hoe kun je er uitvoering aan 

geven? Ik heb via het SAM 

netwerk een oproep geplaatst 

om input te krijgen. Want 

waarom zou je het wiel op-

nieuw uitvinden als er goed-

werkende voorbeelden zijn en 

daarbij kunt aansluiten. Na-

tuurlijk deel ik de uitkomsten 

graag met de SAM participan-

ten.” 

Je memoreerde zojuist al 

dat binnen je opleiding ook 

aandacht wordt gegeven 

aan het netwerken. Je bent 

bij het SAM overleg ge-

weest. Wat is je beeld van 

netwerken, zoals ook bin-

nen het SAM plaatsvindt? 

“Netwerken zie ik steeds be-

langrijker worden zowel voor 

organisaties als voor mede-

werkers. Het wordt voor een 

organisatie moeilijk om mede-

werkers te werven via regulie-

re instrumenten, ik denk dat 

er heel wat creativiteit bij komt 

kijken. Voor medewerkers is 

netwerken een puik hulpmid-

del om tijd- en plaatsonafhan-

kelijk te werken. Het is aan-

vullend op  „het nieuwe wer-

ken‟, iets dat eigen is aan de 

nieuwe generatie die weldra 

op de arbeidsmarkt zijn intre-

de doet. Netwerken is een 

mogelijkheid om juiste verbin-

dingen te leggen die ten goe-

de komen aan de output. Ge-

dachten om deze evolutie te 

kunnen stoppen getuigen niet 

van realiteitszin. Het SAM 

netwerkoverleg heb ik erg 

positief ervaren. Het overleg 

is verre van statisch, de inter-

acties en levendigheid passen 

erg goed bij de doelstelling: 

samenwerken. Netwerken is 

volgens mij  persoonsafhan-

kelijk. Er moet een bron van 

energie zijn om een netwerk 

in stand te houden. Los van 

het feit dat het goed is om als 

organisatie rondom een the-

ma (loopbaanontwikkeling en 

mobiliteit) samen te werken 

denk ik wel dat de echte re-

sultaten nauw samenhangen 

met de wil van een netwerker 

om daadwerkelijk snel „zaken‟ 

te willen doen. Want een 

match tussen vacature en 

kandidaat is vaak alleen te 

maken als het momentum er 

voor goed is. Laat je die kans 

schieten, dan heb je ook niet 

het gewenste resultaat van 

netwerken. Ik denk dat het 

SAM netwerk een goed voor-

beeld is van hoe het kan.” 

Bedankt voor het interview, 

succes met je eeuwige 

roem en vooral met je stu-

die. “Graag gedaan en gefeli-

citeerd met het 5-jarig be-

staan van SAM.” 

Redactie: Ad Smets 

  Kai Elissen (rechts) met zijn mentor Marwin Arts bij de gemeente Oss 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

vervolg vorige pagina ► 
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Peter Aben: “Ik zet niemand uit die 

dit niet wil, die er niet klaar voor is. 

Er moet namelijk een reële kans 

van slagen zijn om een match te 

maken.” 

“Bij matchen gaat het om 2 partij-

en, de vacaturehouder en de mobi-

liteitskandidaat. De ondersteuning 

vanuit een afdeling mobiliteit gaat 

niet zover dat wij op de stoel van 

de vacaturehouder gaan zitten en 

bovendien kunnen wij een kandi-

daat niet dwingen. Wat we vanuit 

onze afdeling loopbaan- en mobili-

teit doen is een nulsituatie vaststel-

len, waarheen wil de mobiliteits-

kandidaat, is dat realistisch, en is 

er een gedragen match te maken.” 

Peter, ik hoor je zeggen dat een 

manager er verstandig aan zou 

doen om te sturen op coachen 

en een voortdurende ontwikke-

ling. Hoezo?  

De wereld om ons heen evalueert. 

Een proces dat steeds sneller 

gaat. Het basis competentieprofiel 

van eenzelfde soort functie van 5 

jaar geleden, van nu of over 3 jaar 

ziet er anders uit. Er worden ande-

re vaardigheden gevraagd om die 

functie goed te kunnen uitoefenen 

gezien de gewijzigde setting. Dat 

betekent dat iemand die destijds 

de juiste medewerker op de juiste 

plek was, dit nu of straks niet meer 

hoeft te zijn. Dat is een bewustwor-

dingsproces waar vaak aan wordt 

voorbij gegaan.” 

Wat houdt dat dan concreet in 

voor een organisatie? 

“Voor een organisatie die aan de 

vooravond staat van verandering 

en/of krimp is die bewustwording 

essentieel. Gelukkig zie ik meer en 

meer aandacht voor die bewust-

wording, omdat het een implemen-

tatie is van strategisch personeels-

beleid. Maar dan nog is het succes 

van die beleving afhankelijk van de 

mate waarin de verantwoordelijke 

manager intrinsiek een keuze heeft 

weten te maken. Hij moet weten 

wat zijn eigen ontwikkelingstraject 

inhoudt. Hij moet zelf richting heb-

ben en merken dat alle spelers in 

het veld eigenaar zijn van hun ei-

gen ontwikkelingstraject en geen 

passant.” 

Je moet het voor veel managers 

dus concreet maken? 

“Inderdaad. Een manager moet 

zich bewust zijn dat hij de juiste 

mensen op het juiste moment in 

beweging laat komen. Hij moet dat 

stimuleren. Ook vanuit goed werk-

geverschap zal een manager te-

gen een medewerker mogen zeg-

gen: “Ga eens kijken buiten de 

deuren van je eigen organisatie”. 

Het maakt de medewerker bewust 

van zijn eigen kunnen en mogelijk-

heden en het houdt de organisatie 

scherp om een medewerker te 

blijven boeien”. 

Peter, ruim 5 jaar geleden ben je 

gestart met het opzetten van het 

SAM netwerk. Wat was voor jou 

de overweging om dit netwerk 

op te richten? 

“Ik ben een groot voorstander van 

samenwerken. Voor de organisatie 

en voor de adviseurs is het goed 

om met andere organisaties erva-

ringen te delen over beleid en uit-

voering van loopbaan- en mobili-

teitsaanpak. Het belang van ken-

nisdeling mag je niet uitvlakken. 

Bovendien was het vanaf het begin 

onze bedoeling om kansen binnen 

de eigen organisatie te koppelen 

aan mobiliteitskandidaten. En als 

je intern geen juiste kandi-

daat hebt, waarom dan niet 

vanuit samenwerkingsver-

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Peter Aben, Manager Mobiliteitscentrum 

UWV Zuid Oost Nederland en medeoprichter 

van SAM: 

“Netwerken is geven zonder te onthouden &  

krijgen zonder te vragen!” 

SAM 

vervolg volgende pagina ► 
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UWV doet mee aan Brabant beweegt SAMen 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

band een mobili-

teitskandidaat van 

een andere organisatie? Daarmee 

bouw je met die andere netwerk-

partner krediet op.” 

Zie je jezelf als een netwerker of 

een verbinder? 

“Ik heb vele persoonlijke contacten 

en ik denk ook wel dat ik een net-

werker ben. Ik ben zeker geen net-

werker van golfclinics en afternoon 

party‟s. Voor  mijn betekent net-

werken: geven zonder te onthou-

den en krijgen zonder te vragen. Ik 

hou niet van dubbele agenda‟s en 

daarom geldt voor mij ook dat 

wanneer ik een kandidaat door-

stuur dat het ook een goede kandi-

daat is. 

Ik ben zeker een verbinder, dat 

hangt samen met mijn karakter. 

Netwerken betekent voor mij zoe-

ken naar een verbinding en inves-

teren in lange termijn relaties. Je 

voelt al gauw genoeg of een partij 

uit is op gewin op korte termijn. 

Het is soms begrijpelijk dat een 

netwerker op korte termijn wil sco-

ren, als zijn organisatie dat van 

hem verlangt. Maar het zal die or-

ganisatie zeker geen windeieren 

leggen op langere termijn. Netwer-

ken is vooral brengen en investe-

ren zonder meteen alles 

op een weegschaaltje te 

leggen.” 

Wordt het belang van netwerken 

voldoende erkend door organi-

saties? 

“Ik betwijfel dat. Vaak wordt er ge-

sproken in termen van output. 

Maar het echte resultaat van een 

netwerker is in de praktijk niet 

goed te meten. Een netwerk ver-

bindt partijen omdat hij voordelen 

ziet dan wel kansen. Een succes 

vindt vaak plaats zonder dat een 

concrete toewijzing aan zijn in-

spanning te maken valt. Een inte-

gere en goede netwerker koket-

teert niet openlijk met zijn input, 

zeker ook omdat hij vanuit intuïtie 

en inschatting omzichtig te werk 

gaat. Als ik een lezing geef over 

nut en noodzaak om in beweging 

te komen en er stromen daarna 

medewerkers uit die door mijn 

boodschap het „licht‟ zien, komt het 

dan door mij? Natuurlijk is het voor 

iedere mobiliteitsafdeling goed om 

zich te verantwoorden maar in de 

praktijk is dat verschrikkelijk moei-

lijk aantoonbaar. Een organisatie 

moet zich daarvan bewust zijn.” 

Je eigen organisatie staat aan 

de vooravond van een grote 

operatie. Hoe zet je dan mobili-

teit op de kaart? 

“Bij het UWV zullen 4000 collega‟s 

een andere baan moeten gaan 

zoeken. Voor mijn organisatie dus 

raadzaam om mobiliteit hoog in het 

vaandel te dragen en organisatie-

breed neer te zetten. Als organisa-

tie willen wij aansluiting vinden bij 

initiatieven die een bijdrage kun-

nen leveren aan interacties met 

andere organisaties en die uitwis-

selingen dan wel uitstromingen 

bevorderen. Als voorbeeld denk ik 

aan de Limburgse „Week van de 

Mobiliteit‟  Dat is een instrument 

om beweging laagdrempelig en 

zonder bedreiging binnen een or-

ganisatie als onderdeel van de 

regionale arbeidsmarkt neer te 

zetten. Ik denk zelfs dat dit een 

van de betere voorbeelden in Ne-

derland is om medewerkers en 

leidinggevenden bewust te maken 

dat mobiliteit nuttig en noodzakelijk 

is. Wij willen graag samen met het 

SAM netwerk toewerken naar een-

zelfde opzet voor Brabant: Bra-

bant beweegt SAMen! 

Nuttig voor medewerkers om te 

begrijpen dat de wereld niet op-

houdt te bestaan aan de grenzen 

van de eigen organisatie. Noodza-

kelijk voor leidinggevenden omdat 

zij met een adequate inzet van 

mobiliteitsinstrumenten hun verant-

woordelijke rol kunnen nemen. 

Want laten we even duidelijk zijn, 

het zijn de leidinggevenden die tot 

taak hebben om de krimptaakstel-

lingen te implementeren en mede-

werkers zijn zelf verantwoordelijk 

om in beweging te komen. Een 

afdeling mobiliteit faciliteert dit pro-

ces vanuit kennis en met het inzet-

ten van de netwerken. 

Wat wij niet kunnen en zeker niet 

gaan doen, is aan dode paarden 

trekken. Pas als het zoekprofiel 

duidelijk is en er een elevaterpitch 

gemaakt kan worden is voor onze 

afdeling een mobiliteitskandidaat 

arbeidsmarktrijp. Heel expliciet zeg 

ik erbij dat een mobiliteitskandidaat 

een goed gemotiveerde „wil‟ moet 

hebben om de arbeidsmarktfase in 

te gaan. Voor netwerkrelaties is 

het „dodelijk‟ als blijkt dat de kandi-

daat niet voldoende motivatie 

toont. 

Daarom zeg ik ook vaak: “wil je 

snel een nieuwe werkactiviteit,  

dan ga je naar een uitzendbureau, 

maar wil je een gedragen match 

vanuit je eigen loopbaanperceptie 

dan komen er andere facetten bij 

kijken waarbij je de netwerkrelaties 

gebruikt als het gaat om succesvol 

te verbinden.” 

Redactie: Ad Smets 

vervolg vorige pagina ► 
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De Spirit van verbinden 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Aan het woord is Marienne Ver-

hoef, die na o.a. de functies van 

directeur P&O (LNV) en plaatsver-

vangend SG (Financiën) nu lid is 

van de Raad van Bestuur van 

jeugdzorgorganisatie Spirit (1400 

medewerkers). 

Mariënne heeft haar netwerkkwalitei-

ten met de paplepel meegekregen: 

“mijn moeder is echt mijn lichtend 

voorbeeld”, zo vertelt de bestuurder 

van Spirit met twinkelende trots in 

haar ogen. “Ik weet niet beter dan dat 

ook zij heel ongedwongen en open op 

mensen afstapte en op een natuurlijke 

wijze een verbinding  wist te leggen”. 

“Ik kan mij voorstellen dat mijn optre-

den als bestuurder anders is dan vele 

medewerkers gewend zijn. Ik vind het 

de normaalste zaak van de wereld om 

mensen uit te nodigen voor een ge-

sprek zonder een direct organisatie-

belang. Maar iemand weet mij door 

een mail of brief te raken of boeien 

waardoor ik mijn interesse in die per-

soon nader wens te verkennen. In het 

gesprek zoek ik naar een mogelijke 

verbinding en kijk ik vooral naar de 

kracht, ambitie en de passie van de 

persoon die tegenover mij zit.” 

Maar dat kost toch veel tijd om zon-

der een directe aanleiding met 

„vreemde‟ mensen te praten? 

“Inmiddels weet ik uit ervaring dat ik 

op deze wijze bijzonder waardevolle 

contacten voor mijn organisaties weet 

op te bouwen en daarmee ook de op-

lossing in huis krijg voor een toekom-

stig probleem. In die zin opereer ik als 

bestuurder veel meer vanuit een pre-

ventieve insteek. Natuurlijk kun je al-

tijd een oplossing bij een probleem 

gaan zoeken maar bij mijn stijl van 

netwerken zie ik meer kansen voor 

synergie. En dat is wat ik mijn organi-

satie gun!” 

Netwerken is voor jou een tweede natuur en zeker 

nuttig voor een organisatie. Kan dit ook als bedrei-

gend ervaren worden? 

“Daar waar een mens van nature minder extrovert is, kan 

de open stijl van netwerker binnen een functie zeker on-

wennig overkomen. Ik probeer mijn medewerkers te laten 

ervaren dat netwerken niet akelig hoeft te zijn en juist als 

een nuttig instrument kan dienen om goede verbindingen 

te leggen.” 

Mariënne Verhoef, Lid Raad van Bestuur 

jeugdzorgorganisatie Spirit 

SAM 
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Ikzelf tracht organisaties 

die aangesloten zijn bij 

mijn mobiliteitsnetwerk 

SAM (Samenwerken Aan 

Mobiliteit) met elkaar te 

verbinden om de arbeids-

marktkansen en -

mogelijkheden voor me-

dewerkers te vergroten. 

Merk jij dat de sectoren 

binnen Spirit onderling 

ook de verbinding zoeken 

ten behoeve van jullie 

medewerkers? 

“Jazeker, al tijdens de wer-

vings- en selectiefase ma-

ken wij nieuwe medewer-

kers bekend met een per-

soonlijk groeiscenario. Per 

functiegroep geven wij aan 

welke competenties een 

medewerker minstens in 

huis moet hebben. We ge-

ven ook aan welke output 

wij van een medewerker 

verwachten. Wij benoemen 

dat met zoveel woorden en 

geven tevens de groeimo-

gelijk aan. Wij werken na-

melijk met groeiprofielen, 

dus waarin een medewer-

ker zich kan specialiseren.” 

“Voor Spirit is het daarom 

ook belangrijk dat een door-

groei niet stopt aan de 

grens van een afdeling dan 

wel aan een tak van sport. 

Door goede onderlinge af-

stemming en de ontwikkel-

kansen van onze medewer-

kers onderling af te stem-

men is het een absolute 

noodzaak om het perso-

neelsbeleid binnen de ge-

hele organisatie te verbin-

den.” 

“Ik vind het belangrijk dat 

een medewerker vanuit 

kracht en ambitie werkzaam 

is. Spirit wil medewerkers 

boeien en binden voor zo-

ver dat dit binnen onze or-

ganisatie mogelijk is. Indien 

we merken dat de passie 

ergens anders ligt en het 

blijkt dat de kans op een 

verdere ontwikkeling buiten 

de Spirit organisatie groter 

is, dan is dat jammer voor 

onze organisatie en juist 

goed voor de medewerker.” 

 

Dus mobiliteit is niet be-

grensd aan de mogelijk-

heden van je eigen orga-

nisatie?! 

“Ik zie inderdaad meerwaar-

de in een sectorale of zelfs 

een regionale afstemming 

tussen organisaties om 

doorgroeiscenario‟s ten 

behoeve van medewerkers 

op elkaar af te stemmen. Je 

verlegt daarmee de gren-

zen ten behoeve van een 

gezamenlijke vitale arbeids-

markt. Bovendien krijg je 

mobiliteit (in- door- & uit-

stroom) beter in beeld.”  

“We weten dat er over een 

paar jaar een krapte aan 

werknemers gaat ontstaan 

waar we echt last van kun-

nen gaan ondervinden. 

Juist in dat kader zou het 

voor je organisatie goed zijn 

dat medewerkers weten 

waarom ze bij jou moeten 

komen werken. Dat ze we-

ten wat je als werkgever te 

bieden hebt en welke (door)

groeimogelijkheden er zijn, 

intern dan wel buiten je or-

ganisatie.”  

“Tevens aangeven dat je 

vanuit een goed werkgever-

schap afspraken hebt ge-

maakt met andere organi-

saties om een loopbaantra-

ject vanuit jouw organisatie 

aantrekkelijker te maken, 

zodat je ook een overstap 

naar een andere organisa-

tie kunt aanbieden op het 

moment dat dit voor de 

werknemer beter is.” 

Mobiliteit dus hoog in het 

vaandel? 

“Jazeker. Door dit alles 

maak je mobiliteit voor je 

eigen organisatie mogelij-

kerwijs ook deels beter be-

heersbaar. Ik zie dat zeker 

als een voordeel.” 

Redactie: Ad Smets 
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In een tijdsbestek van ander-
half jaar 400 kandidaten aan 
een nieuwe baan helpen en 742 
apotheken van een nieuwe 
apotheekmedewerker voorzien! 
Het kan allemaal dankzij de 
nieuwe digitale dienstverlening 
die het mobiliteitscentrum  
Apotheekwerk biedt.  

Het mobiliteitscentrum Apotheek-
werk is een initiatief van de Stich-
ting Bedrijfsfonds Apotheken 
(SBA), de vakbonden en Rand-
stad HR Solutions met als doel 
om de kennis en kunde van apo-
theekmedewerkers voor de bran-
che te behouden. De ontwikkelin-
gen in de branche zoals over-
heidsreguleringen, preferentiebe-
leid en concurrentie maakt het 
ook voor deze branche noodza-
kelijk maatregelen te treffen om 
gedwongen ontslagen te voorko-
men en de kennis binnen de 
branche te behouden.  

Als mobiliteitsadviseur bij Rand-
stad HR Solutions ben ik samen 
met twee collega‟s verantwoorde-
lijk voor de invulling van het mobi-
liteitscentrum. De dynamische 
digitale dienstverlening en de 
razendsnelle ontwikkelingen ma-
ken het een uitdagende baan. 
Mijn passie voor innovatie, voor-
uitgang en het signaleren van 
trends komt hier helemaal tot zijn 
recht. En ik neem jullie graag 
mee in een aantal van de ontwik-
kelingen die gaande zijn of die er 
aan komen. 

Digitale dienstverlening 

De digitale dienstverlening van 
ons mobiliteitscentrum kenmerkt 
zich door het feit dat wij landelijk 
werken en geen face-to-face con-
tact met onze kandidaten en apo-
theken hebben. In ons werk zijn 
wij matchmaker, coach, adviseur, 
vraagbaak etc. Een dynamische 
baan die zich steeds meer ont-
wikkelt.  

Het mobiliteitscentrum wordt 
mijns inziens steeds meer een 

Dynamiek van de digitale 

HRM dienstverlening 

arbeidsmarktplatform waar men 
terecht kan voor zowel in-, door- 
en uitstroom en daarbij kan kie-
zen van welke instrumenten 
(sollicitatietrainingen, workshops, 
e-tools, testen etc.) men gebruik 
wil maken. 

Veranderende arbeidsethiek 

De generatie van nu die de ar-
beidsmarkt benadert is de gene-
ratie van MSN, chat, Twitter, iP-
hone, Hyves, Facebook etc. Door 
deze moderne communicatiemid-
delen veranderen de omgangs-
vormen en daarmee de normen 
en waarden. Wij moeten mee in 
deze ontwikkelingen om de aan-
komende nieuwelingen op de 
arbeidsmarkt te kunnen begrijpen 
en bereiken. 

Personal branding 

Door de opkomst van social me-
dia zoals Facebook, Hyves en 
Linkedin is de term personal 
branding helemaal van nu. Het is 

zaak je hiervan bewust te zijn, 
alles wat je achterlaat blijft lang 
bestaan en kan je blijven achter-
volgen. E-mailadressen met hoe 
sexy je bent zijn in je privé leven 
wellicht grappig, maar in een za-
kelijk contact zoals een sollicitatie 
imago schadend. Foto‟s waarop 
je dronken op een feestje staat!?  
Wees je bewust dat dit een ver-
keerd beeld van jezelf kan ople-
veren. Overdreven? Zeker niet, 
vraag maar eens na hoeveel 
mensen weleens op Google een 
naam opzoeken om alvast een 
beeld te krijgen van iemand, of dit 
nou om een sollicitatie of om pri-
vé redenen is. 

Solliciteren 

Ondanks een recent gepubliceerd 
onderzoek, waarin 86% van de 
managers nog steeds de voor-

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 
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SAM 

Berichten van & over andere netwerken 

Datum volgende 

bijeenkomst: 

25 mei 2011 bij 

AB Zuidoost Bra-

bant te Hoogeloon 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

keur geeft 
aan de 

„ouderwetse‟ sollicitatiebrief en 
CV ten opzichte van een online 
profiel ben ik er van overtuigd dat 
het papieren CV passé is. 

Uit mijn ervaring binnen de apo-
theekbranche concludeer ik dat 
het diploma formeel nog steeds 
de belangrijkste graadmeter is. 
De competenties moeten helder 
omschreven zijn en daarmee is 
het papieren CV een stukje on-
dersteuning. Uiteindelijk gaat het 
om de klik! 

Ik zie echter een ontwikkeling 
waarbij men steeds meer toegaat 
naar speeddate sollicitaties waar-
bij men meerdere geschikte kan-
didaten op basis van CV en com-
petenties tegelijk laat komen om 
zichzelf in een aantal minuten te 
presenteren. Dit in combinatie 
met het CV geeft beter inzicht in 
de geschiktheid van de kandidaat 
voor de vacature en of de kandi-
daat past binnen het team. 

Toekomst 

Dit is nog maar een hele kleine 
greep uit alle ontwikkelingen die 

er nog aan gaan komen, de e-
tools  en e-portfolio‟s die nu 
enorm in ontwikkeling zijn vormen 
de volgende stap. Zo heb ik on-
langs zelf vanuit mijn nieuwsgie-
righeid een e-cursus „Positiever in 
twee weken‟ via het magazine 
Psychologie gevolgd. Via sms en 
email krijg je dan allerlei opdrach-
ten en tests. Erg leuk om te doen 
en het verandert je mindset. De 
tijd raast voort en zo ook de ont-
wikkelingen en ik ben blij daar 
onderdeel van uit te mogen ma-
ken.  

Ik dank Ad voor de mogelijkheid 
om hier een paar van mijn ge-
dachtes te mogen delen met een 
ieder die geïnteresseerd is in het 
onderwerp arbeidsmobiliteit. 

Redactie: Nynke Visser, Mobili-
teitsadviseur Randstad HR 
Solutions 

Tijdens de Algemene Leden-

vergadering van 14 april zal 

het fusievoorstel tussen LIFT 

en Empower Limburg aan de 

leden worden voorgelegd. 

Tijdens die vergadering zal 

blijken of de leden het voor-

stel accorderen. 

De leden krijgen op 7 april 

het voorstel toegestuurd zo-

dat een ieder zich goed kan 

voorbereiden. 

Op 15 april 2011 gaat IGOM 
haar jubileum vieren. IGOM 
organiseert, samen met de 
VOM (vereniging voor Over-
heidsmanagement) ‘de 
Stampij!fabriek IGOM.  

vervolg vorige pagina ► 
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Samenwerkingsverband IGOM bestaat 15 jaar 

Binnen IGOM brengen de 34 aangesloten or-
ganisaties hun kennis en expertise samen en 
bundelen doelmatig hun capaciteit voor het 
employability vraagstuk in hun organisaties. 

Doelstelling IGOM 

IGOM heeft als centrale doelstelling: het be-
vorderen van de arbeidsmobiliteit van de me-
dewerkers uit de aangesloten organisaties. 
Als 2e doelstelling gaat IGOM zich richten op 
het versterken van het netwerk om de kennis 
en capaciteit uit de organisaties optimaal te 
benutten! 

In 2011 bestaat IGOM 15 jaar!  

Met alle 34 IGOM-organisaties vormt IGOM 
een stabiel netwerk, waarin bewezen succes-
sen ingezet worden en waarin altijd een ver-
taalslag naar de toekomst gemaakt wordt. De 
behoefte en de toekomstige behoefte van de 
deelnemende organisaties staan centraal bij 
de doorontwikkeling van IGOM.  

Op 15 april 2011 gaat 
IGOM haar jubileum vie-
ren. IGOM organiseert, 
samen met de VOM 
(Vereniging voor Over-
heidsManagement) „de 
Stampij!fabriek IGOM‟.  

We gaan met „veel stampij‟ 
een verdiepingsslag ma-
ken van waar IGOM voor 
staat en wat de leden van 
elkaar kunnen verwachten. 
Het is ook meteen een 
feestelijk moment om dit 
unieke regionale samen-
werkingsverband te beklin-
ken.  Uniek in Nederland 
qua omvang en qua duur! 

Nieuwste ontwikkeling 

IGOM start met een nieuw 
project, genaamd WIE 
(Wisselwerk IGOM Exper-
tise). 

WIE is een management-
tool waarbij managers te-
recht kunnen met een 
hulpvraag. Het is een in-
formatieplatform en vooral 
communityplatform van, 
voor en door managers uit 
de IGOM-organisaties. 
Tevens kan het dienen 
voor het uitwisselen van 
individuele capaciteit, het 
delen van resources en 
het delen van vraagstuk-
ken op alle terreinen. 

Wil je meer weten over 
IGOM, kijk dan op 
www.igom.nl of neem con-
tact op met het ServiceCen-
trum IGOM  (T 045-
5608040 / E  info@igom.nl). 

Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

IGOM is een samen-
werkingsverband 
van 34 overheids-
organisaties in  
Zuid-Limburg 

Masja Janssen-Lacroix, projectmanager 
IGOM &  

John Seetsen, voorzitter IGOM 
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Politie Brabant Zuid-Oost heeft vacatures voor het politie onderwijs 

De politie wordt op sterkte gebracht. Dat is wat de 
Minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten.  
De 49.000 FTE politiesterkte  in het land moet zo 
spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Eerder was 
dit al afgesproken met de vakbonden, echter door 
alle bezuinigingen was er niet voldoende geld om 
nieuwe instroom in het politieonderwijs te bekosti-
gen. Daar is nu geld voor vrij gemaakt. 

Voor ons korps betekent dit een instroom van  
rond de 70 kandidaten in de verschillende oplei-
dingsniveaus voor het politie onderwijs. Inmiddels 
staan de vacatures open en zijn de eerste kandi-

daten  in de selectieprocedure. Na anderhalf jaar 
minder actief te zijn geweest op de arbeidsmarkt 
zijn we blij dat er nu toch volop belangstelling is 
om bij ons korps te solliciteren. 

Aankomende periode worden er ook vacatures 
voor andere opleidingsniveaus opengesteld. Kijk 
voor extra informatie (of laat kijken) vooral op de 
website 

www.kombijdepolitie.nl. 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich via deze 
website aanmelden. 

vacatures 
Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

De Limburgse Week van de Mobiliteit® inspireert vele 

netwerken in heel Nederland en zeker het SAM netwerk. 

Als bestuurslid van LIFT heeft Ad Smets, projectmanager & 

voorzitter van het SAM netwerk van dichtbij ervaring mo-

gen opdoen met dit prachtige mobiliteitsinstrument. Boven-

dien is de samenwerking tussen het SAM netwerk en Miri-

am van Drunen, de coördinator van LIFT, goed en con-

structief. Hun jarenlange nauwe samenwerking wordt ge-

kenmerkt door een pragmatische aanpak. Met beider ken-

nis van zaken is de verwachting dat Brabant een eigen ver-

sie van de Limburgse week van de mobiliteit gaat krijgen. 

Vele SAM participanten hebben groen licht gegeven en de 

verwachting is dat er snel een regiegroep gaat starten om 

de vervolgstappen nader in kaart te brengen. Tevens zal 

dan ook duidelijk worden welke organisaties en netwerken 

mee (kunnen) doen en onder welke voorwaarden. In de 

volgende editie van het SAM Bulletin meer informatie. Ver-

wacht wordt dat Brabant Beweegt SAMen in het najaar van 

dit jaar plaatsvindt. Het zou voor onze regio een geweldige 

opsteker zijn om de vitaliteit te vergroten. Voor SAM een 

pluim op de feesthoed van het 1ste lustrumjaar, of het cho-

colaatje op de feesttaart.  

Brabant Beweegt SAMen 

http://www.kombijdepolitie.nl/
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Samenwerken Aan MobiliteitSamenwerken Aan Mobiliteit 

De organisatie van het congres 

“Grenzeloos HRM” dat op 21 april in 

Tilburg gehouden wordt, is in han-

den van vierdejaarsstudenten van 

de opleiding Fontys Hogeschool 

HRM en Psychologie. 

Rob Voorhoeve (AMAB Arbeids-

MarktAdvies Bedrijf) is één van de 

sponsoren van het congres maar 

ook als Hogeschooldocent aan de 

opleiding verbonden. 

Wat was er eerder, je bedrijf of het 

docentschap? 

“Ik was eerder docent. Toen ik bij Fon-

tys Hogescholen begon, combineerde 

ik dit met mijn baan als Arbeidsdes-

kundige. Nadat ik fulltime als hoge-

schooldocent ging werken begon ik na 

verloop van tijd “het echte werk” toch 

te missen. Bovendien wil ik de conti-

nue informatie die ik krijg door vooral 

gesprekken met studenten en stage-

bedrijven, in de praktijk brengen. Ik 

miste die verbinding.” 

Je leert van studenten? 

“Er is zeker sprake van een wisselwer-

king. Studenten zijn leergierig en kri-

tisch. Dit houd je scherp. Vooral als 

studenten stage gaan lopen, toetsen 

ze de lesstof in hun praktijk. De deel-

tijdstudenten zijn werkzaam in het 

HRM werkveld. Ook in deze lessen 

ontstaan  leerzame discussies.” 

Hoe heeft zich dit vertaald naar de 

dienstverlening van je bedrijf? 

“In een college vertelde ik dat uit on-

derzoek blijkt dat bij 65 tot 80 procent 

van het  ziekteverzuim er geen sprake 

is van een medische oorzaak. Studen-

ten vroegen later waarom er dan meer 

lessen aan ziekteverzuim worden be-

steed dan aan arbeidsverzuim. Deze 

vraag heeft een rol gespeeld bij de 

verzuiminterventie van mijn bedrijf 

AMAB: niet uitgaan van ziekteverzuim 

maar van verzuim. De werkelijke oor-

zaak van het verzuim bepaalt de inter-

ventie. Ziekteverzuim vraagt om on-

dersteuning en begeleiding, zwart ver-

zuim vraagt om een stevige aanpak. 

Inzichten van studenten kunnen echt 

verfrissend werken. Dit is de basis van 

het congres. Het congres biedt ook de 

mogelijkheid om in verbinding te ko-

men met het toekomstig personeel.  

Als docent is het mooi om te zien hoe 

studenten zich verantwoordelijk voelen 

voor hun congres en hoe ze zich pre-

senteren als professionals. Bij vorige 

edities hadden collega‟s en  ik echt het 

gevoel van: we gaan weer een stel 

goede HRM-ers afleveren. Dit jaar zal 

dat niet anders zijn.” 

Congres Grenzeloos HRM 

Studenten Fontys Hogeschool HRM 

en Psychologie organiseren: 

Inschrijven voor het congres en 
de workshops is gratis en kan via 
http://www.fontys.nl/congreshrm/ 
 

“Welkom op ons congres!” 

 

Oplossing „rebus‟ van pagina 3: 

 

     

 Brabant  Beweegt       SAMen 

http://www.fontys.nl/congreshrm/
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Column 

Sjaak Verweij:  

Tijdens een beetje 
(onder)zoekwerk naar 
het woord Lustrum 
stuitte ik op de Latijn-
se herkomst van het 
woord „luere‟ hetgeen 
„binden‟ betekent. 
Laat nu het thema 
Binden & Boeien al 
jarenlang op menige 
HR-agenda staan. En 
laten we duidelijk zijn, 
bij „binden‟ hebben 
we het niet over een 
lifetime-employement. 
 
De  kerncompetentie 
Binden & Boeien voor 
een organisatie is het 
vermogen zowel te kun-
nen binden als te kun-
nen boeien. Niet omdat 
het een garantie biedt 
dat de beste mensen 
altijd blijven (niemand 
kan die garantie geven 
en wellicht wil je dat 
zelf ook niet) maar wel 
omdat hij het beste uit 
mensen haalt en leidt 
tot organisaties met de 
best passende men-
sen. Daar profiteert niet 
alleen de organisatie 
maar de hele samenle-
ving van. 
 

Wie mensen 
goed behan-

delt (boeit) krijgt daar-
voor in de regels wel 
dankbaarheid en waar-
dering, maar lang niet 
altijd binding. Het is 
voor veel mensen nu 
eenmaal niet meer dan 
normaal om in ruil voor 
de inzet die ze tonen 
goed behandeld te wor-
den. Als een organisa-
tie medewerkers over-
dreven goed behandelt 
ontstaat geen binding 
maar gaan ze zich ver-
wend gedragen. En he-

laas ontaart dit boeien 
dan in de negatieve 
betekenis van dit 
woord: ketenen. En we 
kennen allemaal het 
woordenpalet wat hier-
bij om de hoek komt 
kijken: gouden kooi + 
ambtenarenrecht + ze-
kerheid + eens-een-
ambtenaar-altijd-een-
ambtenaar + wacht-
geldregeling etc etc. 
 
Nog even voortbordu-
rend op de oorsprong 
van het woord lustrum: 
in de Romeinse tijd was 
dit een ritueel waarbij 
burgers, na een massa-
le bijeenkomst en diver-
se  offers na vijf jaar 
o p n i e u w  w e r d e n 
„ingedeeld‟. De offers 
werkten zuiverend en 
de nieuwe indeling gaf 
de burgers een nieuwe 
binding. 
 
Je voelt hem al aanko-
men…?!?!  Nu zal ik 
niet pleiten dat iedere 
medewerker na een 
lustrum moet verkassen 
naar een andere rol of 
organisatie. Noch is het 
eenvoudig om iemand 
van de ene organisatie 
over te plaatsen naar 
een andere organisatie. 

Zoals in de Romeinse tijd 
zullen er offers gebracht 
moeten worden, maar kun 
je ook  snel  weer 
„gebonden‟ zijn op je nieu-
we plek. 
 
De Romein hadden geen 
mobiliteitsafdeling, maar 
deelden de burgers wel 
opnieuw in en gaven hen 
een nieuwe verbonden-
heid voor de komende vijf 
jaar. Slimme jongens, die 
Romeinen. 
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Let op: 

 

Van de hoofdredactie: 

Het was toch een speciaal moment, zo‟n eerste lustrumviering. Vijf jaar lang 
SAM. En zie hier hoe de onderlinge verbindingen als maar groter worden. 
Het is een genot om er getuige van te mogen zijn hoe SAM participanten 
elkaar vinden om samen en oplossingsgezind naar knelpunten te kijken. 
Voor mij als organisator van dit loopbaan– en mobiliteitsnetwerk zaak om 
zoveel mogelijk en goed geïnformeerd te worden over de onderlinge interac-
ties. 

De ene keer hoor ik dat er onderling vervoersdeskundigen worden uitgewis-
seld en de andere keer help ik zelf mee om een mobiliteitskandidaat via het 
SAM netwerk aan een andere partij te koppelen. 

Het koppelen / verbinden is erg leuk en dankbaar werk. Je hoort de ene dag 
wat een partij nodig heeft en de dag erna spreek je iemand die dit zoekt. De 
koppeling in technische zin is gemaakt. Of het een succesvolle match wordt 
hangt af van verschillende factoren aan de zijde van de betreffende partijen. 
Natuurlijk hangt een groot deel van het slagen af van het totale aanbod dat 
een vacaturehouder krijgt. Recentelijk zijn er op een vacature meer dan 50 
passende reacties binnengekomen. Daaruit blijkt dat er een grote levendig-
heid is in het netwerk en dat de vacaturehouder een grote keuzemogelijk-
heid verkrijgt. Super natuurlijk, al blijft het jammer voor de overblijvende kan-
didaten. 

De website van het SAM netwerk wordt ook goed bezocht. Dagelijks zijn er 
tot 35 bezoekers te registreren die o.a. de vacatures napluizen. Op dit mo-
ment heeft de vacature van Loopbaanadviseur bij Margolin (in totaal 2½ fte) 
de meeste lezers gehad: maar liefst 62 keer is de vacature bekeken. Voor 
niet SAM participanten geldt dat men kan reageren, echter alleen via het se-
cretariaat: vacature@yourswitch.mobi 

Verbinden is - ook buiten het matchen op vacatures en kandidaten - een in-
teressante aangelegenheid. Overal ligt kennis die voor andere partijen van 
groot belang kan zijn. Of het nu gaat om het opzetten van een nieuw loop-
baancentrum of het organiseren van een „Week van de Mobiliteit®‟, vanuit 
kennis zie ik het als een geweldige toegevoegde waarde om de schakel te 
vormen tussen partijen die tot een synergetische interactie kunnen komen. 

Verbinden, het woord is in dit hoofdredactioneel stuk al diverse keren geme-
moreerd. Het is ook de rode draad in deze SAM editie. Iedereen veronder-
stelt dat het zo makkelijk is, maar dat is het niet. Om te verbinden moet je 
oprecht geïnteresseerd in een ander zijn, zonder het oogmerk om er zelf be-
ter van te worden. Vanuit egoïsme een verbinding aangaan werkt niet. Mis-
schien even in het begin maar op langere termijn zeker niet. Verbinden heeft 
kans van slagen als je iets voor een ander doet zonder er iets voor terug te 
eisen. Ik kan aangeven dat ik zelf al jaren aan het verbinden ben en dat ik 
door sommige wel eens wordt aangemerkt als „gekke Henkie‟ die alles prijs-
geeft. Eerlijkheid in het beleven van relaties die door deze verbindingen ont-
staan, duurt echter het langst. Erkenning in kennis en kunde, waardering 
voor het feit dat je een waardevol schakelpunt bent voor anderen, maakt dat 
het werk nóg leuker wordt. En dan is het ook niet erg dat er wat meer uurtjes 
gewerkt worden. Toch? 

Een ieder die zich aangesproken voelt door deze woorden, neem gerust 
contact met mij op en kom brengen! Je zult verbaasd staan wat er vanuit dit 
SAM netwerk jou wordt aangeboden. Wie niet waagt, die niet wint…. 

Ad Smets 

Skype adres: sam.netwerk 
Twitter: sam_netwerk 
 
T: 040 - 256 60 66 
M: 06 48 13 13 48 
E: sam@yourswitch.mobi 
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